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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาระดบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา	2)	ศกึษา
ระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน	และ	3)	วิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล 
ตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	กลุม่ตวัอยา่ง	ได้แก่	ครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	
จ�านวน	 317	 คน	 ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสัดส่วน	 กระจายตามอ�าเภอ	 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	ได้แก่	แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้วิจยั	มีคา่ความตรงด้านเนือ้หา	ระหวา่ง	 
0.67	 ถึง	 1.00	 มีค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม	 ด้านบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาและ 
ด้านประสิทธิผลของโรงเรียน	 เท่ากบั	 0.98	 วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	 สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน
	 ผลการวิจยัพบวา่
	 1.	 บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	 ประกอบด้วย	
บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ	และบทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคล
	 2.	 ประสทิธิผลของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย	การปรับตวั 
การรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม	การบรรลเุป้าหมาย	และการบรูณาการ
	 3.	 บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา	ประกอบด้วย	บทบาทความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล	(X

1
)	

บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	 (X
2
)	 และบทบาทเก่ียวกบัการตดัสินใจ	 (X

3
)	 เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ระดบั

ประสทิธิผลของโรงเรียน	(Y
tot
)	โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	73.10	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั	.05	สมการวิเคราะห์การถดถอย	คือ								=	0.94	+	0.34	(X
1
)	+	0.27	(X

2
)	+	0.19	(X

3
)
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 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
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ABSTRACT

	 This	research	aimed	to:	1)	study	the	level	of	roles	of	school	administrators;	2)	study	
the	level	of	school	effectiveness;	and	3)	analyze	the	roles	of	school	administrators	affecting	
school	effectiveness.	The	research	sample	was	317	teachers	at	government	primary	schools	
in	Samut	Sakhon	Province,	derived	by	proportional	stratified	random	sampling	as	distributed	
by	district.	The	research	instrument	was	a	questionnaire	constructed	by	the	researcher	with	
content	validity	between	0.67-1.00.	The	internal	consistency	reliability	coefficients	of	the	role	
of	school	administrators	and	the	effectiveness	of	school	were	0.98.	Data	were	analyzed	with	
percentage,	mean,	standard	deviation,	and	stepwise	multiple	regression.			
 The findings of this research were as follows:
	 1.	 Overall	and	in	specific	aspects,	roles	of	school	administrators	were	at	a	high	level.	
These	aspects	were	informational	roles,	decisional	roles,	and	interpersonal	roles.
	 2.	 Overall	and	in	specific	aspects,	the	school	effectiveness	was	at	a	high	level.	These	
aspects	were	adaptation,	latency,	goal	attainment,	and	integration.
	 3.	 The	 roles	 of	 school	 administrators	 in	 the	 aspects	 of	 interpersonal	 roles	 (X

1
),	 

informational	roles	(X
2
),	and	decisional	roles	(X

3
)	together	predicted	the	school	effectiveness	

(Y
tot
)	at	the	percentage	of	73.10	with	statistical	significance	at	.05.	The	regression	equation	

was									=	0.94	+	0.34	(X
1
)	+	0.27	(X

2
)	+	0.19	(X

3
).

Keywords: 	role,	school	administrator,	school	effectiveness,	primary	education

บทน�า

	 ผู้ บริหารสถานศึกษา	 คือ	 ผู้ ท่ีเป็นหัวหน้าในสถานศึกษาทัง้ท่ีเป็นหน่วยงานของราชการ
และเอกชน	 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ีในการด�าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้ตรงตามแผนการศึกษา	 เป็นผู้น�าในการจดัการท�าหลกัสตูร	 โดยประสานกบับุคลากรทุกฝ่ายใน 
สถานศกึษาเพ่ือก�าหนดวิสยัทศัน์	และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน	ตลอดจนสาระตามหลกัสตูร
ของสถานศกึษา	 อีกทัง้	 การสนบัสนนุให้บคุลากรทกุฝ่ายของสถานศกึษาได้รับความรู้และสามารถ 
จัดหลกัสูตรของสถานศึกษา	 รวมทัง้พฒันาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	 มีการสนับสนุน 
จดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ�านวยตอ่การเรียนรู้	จดัให้มีการนิเทศภายในเพ่ือนิเทศ	ก�ากบั	ตดิตามการใช้ 
หลกัสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน	 ชุมชนและท้องถ่ิน	 การบริหารงาน 
โรงเรียนจะประสบความส�าเร็จได้นัน้	 ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมมีพฤติกรรม 
ท่ีดีเหมาะแก่การบริหารงานเพ่ือให้การด�าเนินการ	 มีประสิทธิภาพ	 เกิดประสิทธิผล	 ลกัษณะของ 
ผู้บริหารท่ีดีซึง่จะสามารถบริหารงานและน�าพาโรงเรียนไปสูเ่ป้าหมาย	 ได้แก่	ผู้ ท่ีมีความรู้	 มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์	มีความกล้าหาญ	กล้าตดัสนิใจในการบริหารงาน	มีกิริยาทา่ทางสภุาพถกูต้องเหมาะสม 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
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มีความยตุิธรรม	 เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมของโรงเรียนมาก่อนเป็นอนัดบัแรก	 ท่ีส�าคญัไมน้่อยไปกวา่
ลกัษณะท่ีกลา่วมา	คือจะต้องเป็นผู้ มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี	ทัง้นีเ้พราะการปฏิบตังิานให้ได้รับความร่วมมือ 
และไว้ใจจากผู้ ร่วมงานนัน้	 ผู้บริหารจะต้องได้ใจของครูและบคุลากรในโรงเรียน	 ถ้าครูและบคุลากร 
เกิดความเช่ือมัน่ในตวัของผู้บริหารจะท�าให้การด�าเนินการตา่ง	ๆ 	บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดได้อยา่งราบร่ืน 
หากมีปัญหาทุกคนจะร่วมกันแก้ไขและฟันฝ่าอุปสรรคทัง้หลายไปด้วยกัน	 และสิ่งท่ีผู้ บริหาร 
สถานศกึษาจะแสดงให้เห็นความเป็นผู้น�าอีกอยา่งหนึง่คือ	ความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน	และ
ความเสียสละ	 ไม่เห็นแก่ตวั	 มีอารมณ์ดี	 สขุภาพแข็งแรงเป็นท่ีรักและเคารพต่อผู้ ท่ีพบเห็น	 ถ้าหาก 
ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถตดัสินใจได้อย่างถกูต้องรวดเร็วเสมอก็จะเกิดบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียน	
นอกจากนีค้วามสามารถในการจูงใจเป็นทกัษะอีกประการหนึ่งท่ีควรฝึกฝนให้เกิดขึน้กับผู้บริหาร 
ทกุคนเพ่ือ	ชกัจงูให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาร่วมมือในการด�าเนินงานให้ได้รับความส�าเร็จ	บทบาทของผู้บริหาร 
สถานศึกษาในการบริหารจดัการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลนัน้จ�าเป็นต้องใช้ทกัษะด้านการบริหาร
ซึ่งเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาตาม 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิดงัท่ี	รสสคุนธ์	มกรมณี	(2555:	35)	ได้กลา่ววา่	ผู้บริหารสถานศกึษา 
ควรตระหนกัและให้ความส�าคญัเป็นล�าดบัแรกในการวางแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการสถานศกึษา
ทา่มกลางความเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสงัคมโลกท่ีประเทศตา่ง	ๆ	 มีการรวมกลุม่เปิดพรมแดน
เช่ือมตอ่กนัและกนัอยา่งเสรี	ดงันัน้การด�ารงชีวิตในโลกไร้พรมแดนได้อยา่งดีมีความสขุท�าให้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส�าคญัตอ่การพฒันาการศกึษาอยา่งมาก	โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีการน�ามาใช้ในการจดัการศกึษา	 โดยช่วยพฒันาการเรียนการสอนให้มี
ความทนัสมยัมากขึน้	การเรียนรู้ของผู้ เรียนจะไมจ่�ากดัอยูใ่นเฉพาะในห้องเรียน	การเรียนการสอนแบบ
ดัง้เดิมจะลดน้อยลง	ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนจะเปลี่ยนแปลงไป	 เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่
และเป็นตวัน�าในการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างระบบพฒันาองค์ความรู้ใหมจ่ากองค์ความรู้เดมิท่ีมีอยู ่
โดยเฉพาะองค์กรการพฒันาการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมทางการศกึษา	แม้จะมีการเคลือ่นไหว
ระดบัชาตเิก่ียวกบัการบริหารจดัการศกึษาแหง่ศตวรรษท่ี	21	มาแล้วก็ตามแตก่ารเคลือ่นไหวเร่ืองนีก็้ได้
ขาดหายไปท�าให้ขาดความตอ่เน่ือง	ดงันัน้ในการเร่ิมต้นในวนันีอ้าจจะช้าไปแตย่งัไมส่ายท่ีจะลงมือท�า	
โดยผู้บริหารสถานศึกษาทกุระดบัจะต้องด�าเนินการอย่างจริงจงัให้ภารกิจของสถานศึกษาท่ีตนเอง 
รับผิดชอบมีการสร้างคณุภาพส�าหรับอนาคตบนพืน้ฐานทกัษะศตวรรษท่ี	21	ภารกิจดงักลา่วเป็นหน้าท่ี
ท่ีผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องท�าความเข้าใจโดยเร่งดว่น
	 การจดัการบริหารโรงเรียนตา่ง	 ๆ	ผู้บริหารจะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงให้ทนั	 โรงเรียน
จะประสบความส�าเร็จหรือความล้มเหลวย่อมขึน้อยู่กบัศกัยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา	 องค์การ 
ทกุองค์การต่างต้องการให้องค์การของตนมีนกับริหารมืออาชีพมาบริหาร	 การบริหารจดัการศึกษา 
ก็เช่นเดียวกัน	 ผู้ บริหารสถานศึกษานับว่าเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส�าคัญอย่างย่ิงต่อความส�าเร็จหรือ 
ความล้มเหลวของการจดัการศกึษาในโรงเรียน	ดงัท่ี	 สภุา	ทองเจริญ	 (2552:	 ออนไลน์)	 ได้กลา่วว่า	
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งส�าคญั	 การบริหารการศึกษาจะประสบผลส�าเร็จหรือไม่
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ขึน้อยูก่บับทบาทผู้บริหารสถานศกึษา	 โดยเฉพาะบทบาทผู้บริหารในการปฏิรูปการศกึษาท่ียดึผู้ เรียน 
เป็นส�าคญันัน้	ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์	
จะต้องเป็นผู้บริหารสถานศกึษาท่ียดึแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ผู้บริหารสถานศกึษา
จะต้องน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการเรียนรู้และใช้กบัการพฒันาวิชาการ	เป็นผู้ประสานความร่วมมือ 
กบัชมุชน	มีการบริหารงานแบบประชาธิปไตยโดยร่วมกนัท�างานเป็นทีม	และสง่เสริมให้ทกุคนมีสว่นร่วม 
อยา่งแขง็ขนั	มีเอกลกัษณ์ขององค์กรและการบริหารคณุภาพ	โดยให้ทกุคนมีสว่นร่วมคดิ	ร่วมตดัสนิใจ 
ลงมือท�าและรับผิดชอบร่วมกัน	 เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้ เรียนเป็นส�าคญั	 เป็นผู้ สร้างขวญัและก�าลงัใจแก่
บคุลากรเพ่ือให้เกิดการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมในการเรียนรู้และแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั	และผู้บริหาร 
สถานศกึษาจะต้องมีการจดัหางบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพการศกึษา
	 โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	เป็นหนว่ยงานท่ีอยูภ่ายใต้การก�ากบั	ดแูล	
ของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานของพืน้ท่ีทัง้	 3	อ�าเภอในจงัหวดัสมทุรสาคร	ประกอบด้วย	อ�าเภอเมืองสมทุรสาคร	อ�าเภอ
บ้านแพ้ว	 และอ�าเภอกระทุ่มแบน	 ในการบริหารสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ประชากรวยัเรียนทกุคน 
ได้รับโอกาสในการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 15	 ปี	 อย่างทั่วถึงและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาครจากการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี	 6	 ปีการศกึษา	 2559	 ในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจดุท่ีควรพฒันาดงันี	้ การด�าเนินการวิจยัและ
พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาของแตล่ะโรงเรียนยงัขาดความเป็นระบบและตอ่เน่ืองจงึสง่ผลให้การน�า
หลกัสตูรสถานศกึษาไปใช้ไมส่ามารถพฒันาเดก็ได้เตม็ตามศกัยภาพและไมส่ามารถท�าให้ผู้ เรียนเกิด
สมรรถนะส�าคญัและมีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก�าหนดในหลกัสตูรอยา่งแท้จริง	เม่ือพิจารณา 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน	 (O-NET)	 พบว่านักเรียนมีระดับคะแนนจาก 
การผลการทดสอบเกือบทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ต�า่กวา่ร้อยละ	50	ของคะแนนเตม็ซึง่สาระการเรียนรู้ 
ท่ีน�ามาประเมินเป็นข้อสอบท่ีวดัตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัตามหลกัสูตรแกนกลาง 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช	2551	ผลจากการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	
จะเป็นตวับง่ชีถ้งึแนวทางการจดัการศกึษาในสภาพปัจจบุนัของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	ซึง่จะเห็นได้ว่าหลกัสตูรสถานศกึษา	กระบวนการจดัการเรียนรู้	 
การบริหารจดัการศกึษา	คณุภาพของครู	 และความพร้อมของผู้ เรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงใด	 สถานศึกษาทกุแห่งควรทบทวนนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนและควรได้รับ 
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทัง้ด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียนการสอน	 (ส�านักงาน 
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร,	2559:	58)
	 ประสทิธิผลของโรงเรียนคือความสามารถของโรงเรียนในการด�าเนินงานให้บรรลตุามเป้าหมาย	
ซึง่สิ่งท่ีจะแสดงให้เป็นถึงการบรรลเุป้าหมายมีอยู่หลายอย่าง	 เช่น	 การใช้ความรู้ความสามารถของ 
ผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหาร	ประสบการณ์ในการบริหาร	ความสามารถในการปรับตวั	การตดัสนิใจ 
ในการวางแผนงานตา่ง	ๆ 	อยา่งชดัเจน	มีการตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลให้เป็นรูปธรรม	สามารถ
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จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ	และจะต้องมีการใช้ความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขา
ตา่ง	ๆ 	เพ่ือมาบรูณาการการบริหารงานให้เกิดผลผลสมัฤทธ์ิตอ่นกัเรียน	ดงัท่ี	พิมพรรณ		สริุโย	(2552:	27) 

ได้กลา่ววา่	ประสทิธิผลในการบริหารสถานศกึษา	ยอ่มขึน้อยูก่บัผู้บริหารเป็นส�าคญั	ภายใต้ข้อจ�ากดั
ของการบริหารโรงเรียน	 แนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้การปฏิบตัิงานของผู้บริหารสถานศึกษาบรรลผุล 
ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	คือ	การพฒันาผู้บริหารโรงเรียน	ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถปฏิบตัหิน้าท่ี
บริหารจดัการโรงเรียนให้บรรลวุตัถปุระสงค์	 และสง่เสริมให้เกิดระบบความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน 
ในโรงเรียน	 สอดคล้องกบัยกุตนนัท์	 หวานฉ�่า	 (2555:	 2)	 ได้กล่าวว่า	 ประสิทธิผลโรงเรียนเกิดจาก 
สภาพของโรงเรียนหลาย	ๆ	ด้าน	ได้แก่	สภาพทางสงัคม	บรรยากาศ	และสิง่แวดล้อมรอบ	ๆ		ตวัผู้ เรียน
ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอนอยา่งเหมาะสมความพร้อมในด้านทรัพยากรตา่ง	ๆ	อาทิ	สื่อวสัด	ุ อปุกรณ์	
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	 มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 มีงบประมาณเพียงพอและทรัพยากรมนุษย์	 
ผู้ เรียนมีความรู้	 ความสามารถและทักษะต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ระบบของโรงเรียนจะมัน่คงก็ต่อเม่ือสร้างผลผลิตให้เป็นท่ียอมรับและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสงัคม	 วตัถปุระสงค์ของโรงเรียนคือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	การจดัสรรทรัพยากร
อยา่งมีประสทิธิภาพมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอ่สภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบทัง้ภายในและ
ภายนอก	ประสิทธิผลของโรงเรียนในการจดัการศึกษาสะท้อนให้เห็นจากคณุภาพของผลผลิตทาง 
การศกึษาคือ	ผู้ส�าเร็จการศกึษาต้องสนองตอบต่อตลาดแรงงานและความต้องการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งส�าคญัท่ีจะกระตุ้นและส่งเสริมให้ 
การบริหารงานในโรงเรียนให้ส�าเร็จลลุว่ง	 โรงเรียน	จะมีประสิทธิผล	 (effectiveness)	 ได้นัน้เกิดจาก
ปัจจยัหลายประการ	เชน่	ลกัษณะสว่นบคุคลของคนในองค์การ	(personal	characteristics)	รูปแบบ 
ความเป็นผู้น�า	 (leadership	 style)	 วฒันธรรมองค์การ	 (organization	 culture)	 สภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน	(working	environment)	ตวัแบบการปฏิบตักิารขององค์การ	(model	of	organizational)	 
ความยืดหยุน่ของโรงเรียน	(flexibility)	และความผกูพนัตอ่โรงเรียน	(Chien,	2007:	online)	การด�าเนินงาน 
ตา่ง	ๆ 	ในองค์การยอ่มมีเป้าหมาย	และจะต้องมีการบริหารเพ่ือให้งานส�าเร็จตามท่ีก�าหนดไว้	ประสทิธิผล
มีความส�าคญัอยา่งมากในศาสตร์ของการบริหาร	ซึง่จะได้กลา่วถงึการบริหารสถานศกึษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือขบัเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาท่ีได้ก�าหนดเอาไว้ให้บรรลตุามเป้าหมาย	 ดงันัน้ 
ความส�าคญัของประสทิธิผลก็คือจะชว่ยให้โรงเรียนมีการตรวจสอบวตัถปุระสงค์ใน	การจดัตัง้โรงเรียน 
ไว้อย่างชัดเจน	 เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน	 มีการประเมินผล 
การด�าเนินงานวา่ตรงตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้ตามแผนการก�าหนดหน้าท่ี	ความรับผิดชอบ	การจดัสรร
ทรัพยากรต่าง	 ๆ	 รวมทัง้การใช้อ�านาจหน้าท่ีในการบริหารการปฏิบตัิงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของงาน	 มีการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน	 และความคาดหวังของโรงเรียน 
เพ่ือน�ามาปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานให้เกิดประสทิธิผลท่ีดีขึน้ตอ่ไป
	 จากความเป็นมาและความส�าคัญของบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความส�าคัญ 
อย่างมากในการบริหารจัดการโรงเรียน	 ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความสามารถใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ 
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ในการท่ีจะเป็นผู้น�าและน�าพาองค์กรทางการศกึษาท่ีประกอบไปด้วยบคุลากรหลาย	ๆ	 ฝ่ายท่ีปฏิบตั ิ
ร่วมกนัให้ด�าเนินการไปในทิศทางท่ีถกูต้อง	 และบรรลตุามวตัถปุระสงค์	 เพ่ือให้ได้ทัง้ประสิทธิภาพ 
และเกิดประสทิธิผล	ดงันัน้	ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษาบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาวา่สง่ผลตอ่ประสทิธิผล
ของโรงเรียนมากน้อยเพียงใดเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์สามารถน�าไปเป็นแนวทางใน 
การพฒันาบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	

วัตถุประสงค์
	 1.		เพ่ือศกึษาระดบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร
	 2.		เพ่ือศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร
	 3.	 เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษา	 ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร

ตวัแปรการวจิยั
 1.  ตวัแปรต้น	คือ	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวคดิของของ	Mintzberg	(1973:	
54-91)	ประกอบด้วย	1)	บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล	(interpersonal	roles)		2)	บทบาท
เก่ียวกบัสารสนเทศ	(information	roles)	และ	3)	บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ	(decisional	roles)	
 2.  ตวัแปรตาม	 คือ	ประสทิธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของ	Hoy	&	Miskel	 (1991:	383)	
ประกอบด้วย	1)	การปรับตวั	(adaptation)	2)	การบรรลเุป้าหมาย	(goal	attainment)	3)	การบรูณาการ	
(integration)	และ	4)	การรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม	(latency)
	 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้
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และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ได้ทัง้ประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาว่าส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมากน้อยเพียงใดเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
สามารถนําไปเป็นแนวทางในการพฒันาบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดั
สมทุรสาคร  

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศกึษาระดบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 
 2. เพ่ือศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 
 3. เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา ซึง่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 
 
ตวัแปรการวจิัย 

1. ตัวแปรต้น คือ บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวคิดของของ Mintzberg (1973: 54-
91) ประกอบด้วย 1) บทบาทเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal roles) 2) บทบาท
เก่ียวกบัสารสนเทศ (information roles) และ3) บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ (decisional roles)  

2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของ Hoy & Miskel (1991: 383) 
ประกอบด้วย 1) การปรับตวั (adaptation) 2) การบรรลเุป้าหมาย (goal attainment) 3) การบูรณาการ 
(integration) และ 4) การรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม (latency) 
 โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
 

                ตวัแปรต้น                         ตวัแปรตาม 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
2. บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ 
3. บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ  

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
1. การปรับตวั  
2. การบรรลเุป้าหมาย  
3. การบรูณาการ  
4. การรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม 
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สมมุตฐิานการวจิยั
	 บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา	ประกอบด้วย	1)	บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล	
(interpersonal	roles)	2)	บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	(information	roles)	และ	3)	บทบาทเก่ียวกบั 
การตดัสนิใจ	(decisional	roles)	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
	 1.		บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา	 หมายถึง	 พฤติกรรมท่ีถูกคาดหวงัตามต�าแหน่งของ 
ผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาครท่ีก�าหนดขึน้ในหน่วยงาน
ทางการศกึษามีบทบาทส�าคญัในการก�าหนดทิศทางและน�าองค์การไปสูค่วามส�าเร็จ	ประกอบด้วย
	 	 1.1		บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล	(interpersonal	role)	หมายถงึ	พฤตกิรรม
ของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีความส�าคญัทัง้ตอ่ตวับคุคลและการท�างานร่วมกบับคุคลอ่ืน	โดยมุง่ให้เกิด
ความร่วมมือและก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั	เป็นการแสดงออกทางร่างกายและจิตใจท่ีสมัพนัธ์ 
กนัไปในแนวทางเดียวกนั		ชว่ยสร้างบรรยากาศท่ีดีของโรงเรียน	เป็นหวัหน้าบงัคบับคุคลเพ่ือให้ท�าหน้าท่ี
ท่ีได้รับผิดชอบ	 เป็นผู้น�าในการกระตุ้นผู้ ท่ีอยูใ่ต้บงัคบับญัชาในการท�างานและเป็นผู้ติดตอ่กบัองค์กร
หรือหนว่ยงานภายนอกเพ่ือให้ได้ข้อมลู
	 	 1.2		บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	(informational	roles)	หมายถงึ	พฤตกิรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษาในการรับข้อมลู	ขา่วสาร	ข้อเทจ็จริง	ความรู้ตา่ง	ๆ 	ท่ีได้ผา่นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลู
แล้วน�ามาประมวลผลและจดัการให้มีความถกูต้อง	ทนัสมยั	สามารถน�าไปใช้งาน	เผยแพร่และประยกุต์
ใช้ข้อมลูสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา	 เป็นผู้ตรวจสอบในการค้นหา	 และรับข้อมลู 
มาใช้	เพ่ือให้เกิดความเข้าใจองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก	เป็นผู้ เผยแพร่ในการสง่ข้อมลูท่ีได้รับ 
จากภายนอกหรือจากหน่วยงานย่อยให้กบัสมาชิกขององค์กร	 และเป็นโฆษกในการส่งข้อมลูไปยงั
ภายนอก	ตามแผนหรือนโยบายของโรงเรียน
	 	 1.3		บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ	 (decisional	 roles)	หมายถงึ	พฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษาท่ีจะต้องประเมิน	 วิเคราะห์เพ่ือเลือกหาแนวทางต่าง	 ๆ	 ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ	 
ต้องใช้ความคิด	 มีการพิจารณาข้อมลูอย่างรอบคอบและเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสดุจากหลายทางเลือก
ซึง่จะน�าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีน่าพอใจเพราะการตดัสินใจเป็นหวัใจท่ีส�าคญัท่ีสดุในการปฏิบตัิงาน	ผู้บริหาร 
สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ จัดการสภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาส	 และริเร่ิมหรือแนะน�าในการควบคุม
ภายในองค์กร	มีการจดัการสิง่รบกวน	รู้จกัจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกบัหนว่ยงาน	และเป็นผู้ เจรจา 
กบัองค์กรอ่ืน
	 2.	ประสทิธิผลของโรงเรียน	หมายถงึ	ความสามารถของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดั
สมทุรสาครในการท�างานให้บรรลเุป้าหมาย	 มีการปรับตวั	 การรักษาสภาพให้คงอยู่	 และการเติบโต	 
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนกัถึงเป้าหมายเพ่ือให้สามารถใช้โรงเรียนเป็นศนูย์รวมในการจดั 
การศกึษาท�าให้ครูและนกัเรียนเกิดความพงึพอใจ	เป็นผลท�าให้การด�าเนินงานของโรงเรียนมีประสทิธิผล
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้	ประกอบด้วย
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	 	 2.1	 ปรับตัว	 (adaptation)	 หมายถึง	 ความสามารถของโรงเรียนท่ีจะตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน	 สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ตามสงัคม	มีการปรับเปลีย่นกระบวนการท�างานให้ทนัยคุทนัสมยัและการน�าเอาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
มาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน
	 	 2.2	 การบรรลเุป้าหมาย	 (goal	 attainment)	 หมายถึง	 ความสามารถของโรงเรียนใน 
การก�าหนดวตัถปุระสงค์	การจดัหาและใช้ทรัพยากรตา่ง	ๆ	ภายในโรงเรียน	และการประสบผลส�าเร็จ 
ตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้และเป็นการขบัเคลือ่นโรงเรียนไปสูค่วามส�าเร็จโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งคุ้มคา่ท่ีสดุ	
	 	 2.3	การบรูณาการ	 (integration)	หมายถงึ	ความสามารถในการผสมผสานสิง่ตา่ง	ๆ	 ไว้
ด้วยกนั	 เพ่ือสนบัสนนุเป้าประสงค์ท่ีส�าคญัของโรงเรียน	การบรูณาการท่ีมีประสิทธิผลเป็นมากกว่า
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั	และจะส�าเร็จได้ก็ตอ่เม่ือการด�าเนินการของแตล่ะองค์ประกอบ
ภายในระบบการจดัการมีความเช่ือมโยงกนัหรือประสานเป็นหนึง่เดียวอยา่งสมบรูณ์
	 	 2.4	 การรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม	 (latency)	 หมายถึง	 ความสามารถของโรงเรียน 
ในการสง่เสริมให้ครูและบคุลากรเกิดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ	มีแรงจงูใจ	เกิดความจงรักภกัดี	
และเกิดความผกูพนัในโรงเรียนเพ่ือให้การปฏิบตังิานเกิดประสทิธิผลของโรงเรียนตามท่ีได้ก�าหนดไว้

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัเร่ือง	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา
ของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยาย	(descriptive	research)	
 ประชากร ได้แก่	ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั	ประกอบด้วย	ครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียน
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บ้านแพ้ว	 และอ�าเภอกระทุ่มแบน	ค�านวณสดัส่วนกลุ่มตวัอย่าง	 ได้กลุ่มตวัอย่างจ�านวน	 317	 คน	 
ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี	1
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ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

 เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือ
	 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง
ของแบบสอบถาม	แบบสอบถามบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	 
มีโครงสร้างประกอบไปด้วย	 3	 ตอน	 คือ	 ตอนท่ี	 1	 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล	 
ตอนท่ี	2	สอบถามเก่ียวกบัระดบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาและตอนท่ี	3	สอบถามเก่ียวกบัระดบั
ประสิทธิผลของโรงเรียน	 มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมินคา่	 5	 ระดบั	สอบถาม 
เก่ียวกบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน	ด�าเนินการ 
สร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร	 โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา	และพิจารณา
เฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง	 (Index	of	 Item	Objective	Congruence:	 IOC)	 เทา่กบั	0.67	
และ	 1.00	 ได้ข้อกระทงค�าถาม	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	 24	 ข้อ	 และประสิทธิผล 
ของโรงเรียน	จ�านวน	29	ข้อ	จากนัน้หาคา่ความเท่ียง	โดยการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	(					-coefficient)	
ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาเทา่กบั	0.98	และคา่ความเท่ียงของ
แบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเทา่กบั	0.98
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล
	 ผู้ วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม	จ�านวน	317	ฉบบั	พร้อมหนงัสอืถงึผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน
ในจงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถม
ศกึษาจงัหวดัสมทุรสาคร	 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง	 ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมาจ�านวน	
317	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100
 การวเิคราะห์ข้อมูล
	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาท
ของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	
ใช้การหาค่าเฉลี่ย	 (	 	 )	 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 และแปลความหมาย	 โดยผู้ วิจยัน�าค่าเฉลี่ย 
ไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม	ศรีสะอาด	(2556:	121)	ดงันี ้
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 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 55

	 คา่เฉลี่ย	4.51	–	5.00		 หมายถงึ	 บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับท่ี 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 มากท่ีสดุ
	 คา่เฉลีย่	3.51	–	4.50		 หมายถงึ	 บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก
	 คา่เฉลี่ย	2.51	–	3.50		 หมายถงึ	 บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับท่ี 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปานกลาง
	 คา่เฉลีย่	1.51	–	2.50		 หมายถงึ	 บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีน้อย
	 คา่เฉลี่ย	1.00	–	1.50		 หมายถงึ	 บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับท่ี 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 น้อยท่ีสดุ
	 ส�าหรับการวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนประถม
ศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน	(stepwise	multiple	
regression	analysis)

ผลการวจิยั
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร
          
ตอนที่ 1  บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวัดสมุทรสาคร
	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 โดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก	(				=	4.30,	S.D.		=	0.53)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	อยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยเรียงล�าดบัจาก 
คา่เฉลี่ยมากไปน้อย	อนัดบัแรก	คือ	บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	(					=	4.35,	S.D.	=	0.54)	รองลงมา
คือ	บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ	(					=	4.29,	S.D.		=	0.58)	และบทบาทความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล	 
(						=	4.24,	S.D.	=	0.58)	ตามล�าดบั	ดงัปรากฏในตารางท่ี	2

ตารางที่ 2 	คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาประถม 
	 	 ศกึษา	

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
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166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีปานกลาง 
คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีน้อย 
คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ 

 สําหรับการวิเคราะห์บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (stepwise 
multiple regression analysis) 
 
ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 
          ตอนที่ 1  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร 
 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.30, S.D. = 0.53) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร อยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยเรียงลําดบัจากคา่เฉล่ีย
มากไปน้อย อนัดบัแรก คือ บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ (X = 4.35, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ บทบาท
เก่ียวกบัการตดัสินใจ (X = 4.29, S.D.  = 0.58) และบทบาทความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล (X = 4.24, 
S.D. = 0.58) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่  2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษา
ประถมศกึษา  
 ของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 

                (n = 317) 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
2. บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ 
3. บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ 

4.24 
4.35 
4.29 

0.58 
0.54 
0.58 

มาก 
มาก 
มาก 

3 
1 
2 

รวม 4.30 0.53 มาก  
 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัด
สมุทรสาคร 
            ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาครโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(X = 4.34, S.D. = 0.49) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของ
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ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัด
สมุทรสาคร
												ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาครโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(				=	4.34,	S.D.	=	0.49)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา
ของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	อยูใ่นระดบัมากทกุด้านโดยเรียงล�าดบัจากคา่เฉลีย่มากไปน้อย	ล�าดบัแรก 
คือ	 การปรับตัว	 (	 	 	 =	 4.37,	 S.D.	 =	 0.50)	 รองลงมา	 คือ	 การรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม	 
(	 	 	 =	 4.34,	 S.D.	 =	 0.51)	 การบรรลเุป้าหมาย	 (	 	 	 =	 4.34,	 S.D.	 =	 0.52)	 และการบูรณาการ	 
(					=	4.29,	S.D.	=	0.54)	ตามล�าดบั	ดงัปรากฏในตารางท่ี	3

ตารางที่ 3	 คา่เฉลี่ย	 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ระดบัและล�าดบัประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา 
	 	 ของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร

ตอนที่ 3  ผลการวเิคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิผล
ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวัดสมุทรสาคร
	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	ประกอบด้วย	
บทบาทเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล	 (X

1
)	 บทบาทเก่ียวกับสารสนเทศ	 (X

2
)	 และบทบาท 

เก่ียวกับการตัดสินใจ	 (X
3
)	 เป็นตัวแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปราย 

ความผนัแปรของประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 (Y
tot
)	 ได้อย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 โดยมีคา่ประสิทธิภาพในการท�านาย	 (R2)	 เทา่กบั	 0.731	ซึง่แสดงวา่	 
บทบาทเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 บทบาทเก่ียวกับสารสนเทศ	 และบทบาทเก่ียวกับ 
การตดัสนิใจสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	และสามารถ
ร่วมท�านายประสทิธิผลของโรงเรียน	ได้ร้อยละ	73.10	โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้	ดงันี ้
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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รัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร อยูใ่นระดบัมากทกุด้านโดยเรียงลําดบัจากคา่เฉลี่ยมากไปน้อย ลําดบัแรก คือ การ
ปรับตวั (X = 4.37, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ การรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม (X = 4.34, S.D. = 
0.51) การบรรลเุป้าหมาย (X  = 4.34, S.D.  =  0.52) และการบรูณาการ (X  = 4.29, S.D. = 0.54) 
ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ
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4.37 
4.34 
4.29 
4.34 

0.50 
0.52 
0.54 
0.51 

มาก 
มาก 
มาก
มาก 

1 
3 
4 
2 

รวม 4.34 0.49 มาก  
 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร 

บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ประกอบด้วย บทบาท
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X1) บทบาทเก่ียวกับสารสนเทศ (X2) และบทบาทเก่ียวกับการ
ตดัสนิใจ (X3) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของประสทิธิผล
ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร (Ytot) ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 โดย
มีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.731 ซึ่งแสดงว่า บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคล บทบาทเก่ียวกับสารสนเทศ และบทบาทเก่ียวกับการตดัสินใจส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐในจังหวดัสมุทรสาคร และสามารถร่วมทํานายประสิทธิผลของโรงเรียน ได้ร้อยละ 
73.10 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 
	 	 ตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร
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tot  = 0.94 + 0. 34 (X1) + 0.27 (X2) + 0.19 (X3)  
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

tot  = 0.40 (Z1) + 0.30 (Z2) + 0.22 (Z4)  
  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 
    (n = 317) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 3 56.20 18.73 283.99* .00 

Residual 313 20.64 0.07   
Total 316 76.84    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb T Sig. 
คา่คงท่ี 0.94  0.12 7.89* .00 
บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (X1) 
บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ (X2) 
บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ (X3) 

0.34 
0.27 
0.19 

0.40 
0.30 
0.22 

0.05 
0.06 
0.06 

7.24* 
4.90* 
3.25* 

.00 

.00 

.00 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.855  R2 = 0.731 SEE. = 0.257 
 
อภปิรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศอยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ 
บทบาทเก่ียวกบั  การตดัสนิใจ และบทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ตามลําดบั ทัง้นี ้เน่ืองจาก
ผู้บริหารสถานศกึษามีความสําคญัมากในโรงเรียนเป็นผู้ ท่ีทําหน้าท่ีดําเนินและขบัเคล่ือนนโยบาย ผู้บริหาร
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บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (X1) 
บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ (X2) 
บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ (X3) 

0.34 
0.27 
0.19 

0.40 
0.30 
0.22 

0.05 
0.06 
0.06 

7.24* 
4.90* 
3.25* 

.00 

.00 

.00 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.855  R2 = 0.731 SEE. = 0.257 
 
อภปิรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศอยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ 
บทบาทเก่ียวกบั  การตดัสนิใจ และบทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ตามลําดบั ทัง้นี ้เน่ืองจาก
ผู้บริหารสถานศกึษามีความสําคญัมากในโรงเรียนเป็นผู้ ท่ีทําหน้าท่ีดําเนินและขบัเคลื่อนนโยบาย ผู้บริหาร

อภปิรายผล
	 ผลจากการวิจยัเร่ือง	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้	ดงันี ้
	 1.	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 บทบาทเก่ียวกับสารสนเทศอยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ	 
รองลงมาได้แก่	 บทบาทเก่ียวกับการตัดสินใจ	 และบทบาทเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล	 
ตามล�าดบั	ทัง้นี	้ เน่ืองจากผู้บริหารสถานศกึษามีความส�าคญัมากในโรงเรียนเป็นผู้ ท่ีท�าหน้าท่ีด�าเนิน
และขบัเคลื่อนนโยบาย	 ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างมีความรอบรู้ในเร่ืองต่าง	 ๆ	 ในการบริหารงาน 
โรงเรียนเพ่ือกระตุ้ นและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุตามเป้าหมาย	 
สอดคล้องกบัแนวคดิของประเวศน์	มหารัตน์สกลุ	(2554:	278-280)	ซึง่ได้กลา่ววา่	บทบาทของผู้บริหาร 
สถานศึกษามีความเก่ียวข้องกนัอย่างใกล้ชิดในการบริหารจดัการ	การท�างานร่วมกนัเป็นกลุ่มของ 
คณะของบุคคลดังกล่าวเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีส�าคัญในการพัฒนาโรงเรียน	 ซึ่งจะปรากฏออกมา 
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ในรูปของวิสัยทัศน์	 นโยบาย	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในโรงเรียน	 
ผู้ บริหารสถานศึกษาต้องมีความรอบรู้ในการบริหารงานโรงเรียนเพราะผู้ บริหารสถานศึกษา 
ต้องร่วมมือกับบุคลากรทุกฝ่าย	 ดงันัน้จะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอต่อการตดัสินใจเพราะหาก 
ไมมี่ความยืดหยุน่จะท�าให้การตดัสนิใจผิดพลาด	 ข้อเสียของความไมยื่ดหยุน่ผู้ตดัสนิใจจะมีแนวโน้ม
เลือกเอาข้อมลูท่ีตรงกบัความรู้เดิม	 การตดัสินใจจึงล้าสมยัไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้	 การตดัสินใจ 
มีผลต่อความส�าเร็จแก่โรงเรียน	 ความรอบรู้จะท�าให้เข้าใจในบริบทของการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า 
ผู้บริหารท่ีรู้เฉพาะหน้าท่ีและรู้เฉพาะด้านเท่านัน้	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทุ่มเทเวลาในการพฒันา
กระบวนการบริหารภายใน	และฝึกอบรมบคุลากรเพ่ือให้มัน่ใจวา่บคุลากรมีความสามารถและทกัษะ
ตรงกับงานท่ีเปลี่ยนไป	 ดังนัน้ผู้ บริหารสถานศึกษาจึงต้องวางแผนในการพัฒนาก�าลังคนท่ีมีอยู ่
ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทศันคติของการท�างานท่ีจะท�าให้งานโรงเรียนประสบผลส�าเร็จ	อยา่งไร
ก็ดีผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักว่าการคัดเลือกคนท่ีมีคุณภาพแต่ต้นช่วยให้การด�าเนินงาน 
มีประสทิธิผล	การให้ความส�าคญักบักระบวนการสรรหาคดัเลือกบคุคลท่ีมีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน
เพ่ือร่วมกนัสร้างวฒันธรรมองค์กร	สอดคล้องกบัแนวคดิของพิชิต	เทพวรรณ์	(2555:	127-128)	ซึง่ได้
กลา่ววา่	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาเปรียบเสมือนจดุเช่ือมโยงระหวา่งผลการปฏิบตังิานบคุลากร
ในโรงเรียนและผลการด�าเนินงานของโรงเรียน	และมีความส�าคญัตอ่การบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์
ในโรงเรียน	รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันาครูให้มีศกัยภาพในการปฏิบตังิานเพ่ิมขึน้โดยใช้กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานอยา่งเหมาะสมและรอบคอบเพ่ือให้เกิดประสทิธิผลสงูสดุตอ่ครูและโรงเรียน	
สอดคล้องกบังานวิจยัของดวงแก้ว		โพธ์ิอ้น	(2552:	162)	ศกึษาเร่ือง	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา
ท่ีปฏิบตัิจริงและบทบาทท่ีคาดหวงัในการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน	ตามการรับรู้ของ
บคุลากรในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสพุรรณบรีุ	 ผลการวิจยัพบวา่	
บทบาทท่ีปฏิบตัจิริงอยูใ่นระดบัมาก	สว่นรายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุด้านเรียงตามล�าดบัคา่เฉลีย่
จากมากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านการพฒันามาตรฐานการศกึษา	 ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ	
ด้านการจดัท�าแผนพฒันาคณุภาพ	 ด้านการประเมินคณุภาพการศึกษา	 ด้านการรายงานคณุภาพ 
การศึกษา	 ด้านการด�าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา	 ด้านการผดงุระบบการประกัน
คณุภาพ	และ	ด้านการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา	สอดคล้องกบังานวิจยัของไสว		สายยศ 
(2552:	281)	ศกึษาเร่ือง	การศกึษาบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการสนบัสนนุการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญัของโรงเรียน	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสริุนทร์	 เขต	 3	 ผลการวิจยั 
พบว่า	 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ดงันี	้ 1)	 ด้านบทบาทของ
ครูในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	 2)	 ด้านการวดัและประเมินผลท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส�าคญั	3)	ด้านการบริหารจดัการ	และ	4)	ด้านการจดัการเรียนรู้	ทัง้นีอ้าจมีสาเหตเุน่ืองมาจากบทบาท
เป็นพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ตามเง่ือนไขและอ�านาจหน้าท่ีตามสถานภาพของบคุคลตามความคาดหวงัของ
สงัคมท่ีจะต้องปฏิบตัติามท่ีได้รับมอบหมาย	สอดคล้องกบังานวิจยัของพรนิดา		กีรตวิิทยาภรณ์	(2554:	
96)	 ศึกษาเร่ือง	บทบาทของผู้บริหารกบัมาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษาของสถานศึกษา	
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สงักดัเทศบาลกลุม่การศกึษาท้องถ่ินท่ี	1	ผลการวิจยัพบวา่	บทบาทผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัเทศบาล	 
กลุม่การศกึษาท้องถ่ินท่ี	1	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณารายด้านอยูใ่นระดบัมาก	โดยเรียง
คา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย	ดงันี	้บทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวก	บทบาทเป็นผู้ประเมิน	บทบาทเป็น
ผู้คาดการณ์และบทบาทเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา	สอดคล้องกบัการวิจยัของสมพงษ์		ป้อมกระสนั	(2555:	34) 
ศกึษาเร่ือง	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหารงานวิชาการอย่างมีคณุภาพ	ผลการวิจยั 
พบว่า	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ	 ทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก	 โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านการวดัและการประเมินผล	 ด้านการ
พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา	 ด้านการนิเทศการศกึษา	 ด้านการพฒันาหลกัสตูร 
สถานศกึษา	ด้านการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา	และด้านการพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา	
	 จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่าบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษานัน้มี 
ความส�าคญัอยา่งมากในการขบัเคลือ่นโรงเรียนให้ไปสูเ่ป้าหมายหรือนโยบายตา่ง	ๆ 	ผู้บริหารจะต้องมี
การรับรู้และตดิตามขา่วสารเพ่ือท่ีจะน�ามาพฒันาสถานศกึษาให้ทนัยคุปัจจบุนั	จะต้องเข้าใจเก่ียวกบั
นโยบาย	และข้อมลูท่ีส�าคญัของสถานศกึษาเพ่ือน�าไปเผยแพร่	 และจดัสง่ข้อมลูท่ีได้รับจากภายนอก 
ไปยงัครูและบคุลากร	ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบตอ่การบริหารงานเพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย	มีการสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ	ท�างานร่วมกบัครู	บคุลากร	และผู้ อ่ืนได้ดี	
	 2.	 ระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 โดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	การปรับตวัมีคา่เฉลีย่สงูท่ีสดุ	รองลงมา	คือ	การรักษา
แบบแผนทางวฒันธรรม	การบรรลเุป้าหมาย	และการบรูณาการ	ตามล�าดบั	ทัง้นีเ้พราะประสิทธิผล 
ของโรงเรียนคือความสามารถของโรงเรียนในการด�าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย	มีการปรับตวั	การรักษา
แบบแผนทางวฒันธรรมในโรงเรียน	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนกัถึงเป้าหมายเพ่ือให้สามารถ 
ใช้โรงเรียนเป็นศนูย์รวมในการจดัการศกึษาให้ครูและนกัเรียนเกิดความพงึพอใจ	สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ	Hoy	&	Miskel	 (1991:	 51)	 ซึง่ได้กลา่ววา่	ประสิทธิผลของโรงเรียน	หมายถึงผู้บริหารสามารถ 
ใช้ภาวะผู้น�าเป็นศนูย์รวมในการจดัการศึกษาท�าให้ครูและนกัเรียนเกิดความพึงพอใจเป็นผลท�าให้
การด�าเนินงานของโรงเรียนมีประสทิธิผลสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้	สอดคล้องกบั
แนวคิดของธร	สนุทรายทุธ	 (2551:	 459)	 ซึง่ได้กลา่ววา่ประสิทธิผลของโรงเรียนวา่เป็นการวิเคราะห์ 
ทัง้ในสิ่งท่ีดีท่ีสดุและแย่ท่ีสดุในโรงเรียน	 ท่ีว่าดีท่ีสดุนัน้เพราะทกุทฤษฎีองค์การและการด�าเนินการ
บริหารจะใช้ประสิทธิผลเป็นเคร่ืองมือในการแบ่งประเภทในการปฏิบตัิเพ่ือท่ีจะบรรลผุลส�าเร็จตาม 
จดุประสงค์พืน้ฐานของโรงเรียน	ส่วนท่ีแย่ท่ีสดุนัน้เพราะทฤษฎีโรงเรียนและรายการต่าง	 ๆ	 ท่ีน�ามา
ใช้เป็นเกณฑ์นัน้เน้นสิ่งท่ีมีความจ�าเป็น	 สิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะต้องครบสมบูรณ์พอเพียงต่อ 
การประเมิน	สอดคล้องกบังานวิจยัของนพวนา	วิภกัดิ์	 (2551:	85)	ศกึษาเร่ือง	ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารกบัประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาหนองคาย	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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โดยเรียงล�าดบัคา่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ดงันี	้ด้านความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคต ิ
ทางบวกด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน	 และด้านความสามารถใน 
การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน	สอดคล้องกบังานวิจยัของพิมพรรณ	สริุโย	(2552:	107)	ศกึษาเร่ือง	ปัจจยั 
ด้านผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี	 9	 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล	 
กลุ่มการศกึษาท้องถ่ินท่ี	 9	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 เรียงจาก 
คา่เฉลี่ยสงูสดุคือ	ความพงึพอใจในการท�างานของครู	รองลงมา	คือ	ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบทัง้ภายในและภายนอก	 และความสามารถในการจดัสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกบังานวิจยัของ	 Smith	 (1991:	 2228-A)	 ศกึษาเร่ือง	 คณุลกัษณะ
ของระบบโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในมลรัฐจอร์เจีย	 ผลการวิจยัพบว่า	 องค์ประกอบท่ีมีส่วนส�าคญั
ต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน	 คือ	 การวดัและประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ	 การจัดบรรยากาศทาง
วิชาการและการมีผู้น�าท่ีเข้มแข็งทางวิชาการ	การตัง้ความหวงัไว้สงูและให้ความร่วมมือช่วยเหลือกนั 
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสทิธิภาพของโรงเรียน	สอดคล้องกบังานวิจยัของพิศสภุา	ปัจฉิมสวสัดิ์	
(2552:	 191)	 ศึกษาเร่ือง	 การวิเคราะห์ปัจจยัภาวะผู้น�าของหวัหน้าภาควิชาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การของภาควิชาในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน	ผลการวิจยัพบวา่	ประสทิธิผลองค์การของภาควิชา 
ในสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนมีประสิทธิผลองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 โดยด้านการรักษา
แบบแผนทางวัฒนธรรม	 การบูรณาการ	 และการปรับตัวมีประสิทธิผลองค์การอยู่ในระดับมาก 
ตามล�าดบั	 สอดคล้องกบังานวิจยัของเจริญศรี	พนัปี	 (2553:	 248)	 ศกึษาเร่ือง	 การวิเคราะห์ปัจจยั 
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีบริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจาย 
อ�านาจ	การบริหารและการจดัการศกึษา	ผลการวิจยัพบวา่	ประสทิธิผลการบริหารและจดัการศกึษาของ 
สถานศกึษาทัง้	4	ด้าน	มีคา่เฉลีย่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยด้านการเงินและงบประมาณมีคา่เฉลีย่
สงูสดุ	รองลงมา	คือ	ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ	ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต�่าสดุ	คือ	การเรียนรู้
	 จากผลการวิจยัดงักล่าวข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลของโรงเรียนคือการด�าเนินงาน
ของโรงเรียนให้ประสบความส�าเร็จตามตรงตามวตัถปุระสงค์	และเป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้	ซึง่โรงเรียน 
ต้องมีการสง่เสริมให้ครูได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกบัสภาพการเปลี่ยนแปลง
อยูเ่สมอ	สนบัสนนุให้ครูน�านวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมไ่ปปรับใช้ในการเรียนการสอน	 โรงเรียน
มีการปรับเปลี่ยนโยบายและเป้าหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์สงัคมปัจจบุนั	 สง่เสริม
ให้ครูจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	
	 3.	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของ
รัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 เรียงตามอิทธิพลจากมากไปน้อย	 คือ	 1)	 บทบาทเก่ียวกับความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล	2)	บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	และ	3)	บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล 
ตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	
.05	 และสามารถร่วมกนัท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 
ได้ร้อยละ	73.10	สอดคล้องกบังานวิจยัของญาณิศา	บญุจิตร์	(2552:	150)	ศกึษาเร่ือง	การวิเคราะห์
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ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลองค์การของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา	ผลการวิจยัพบวา่	ความสมัพนัธ์
กบัประสทิธิผลองค์การโดยรวมของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาได้ร้อยละ	88.00	โดยตวัแปรท่ีสามารถ
ท�านายประสิทธิผลองค์การ	 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 เรียงล�าดบัความส�าคญัได้ดงันี	้ 
สภาพแวดล้อมภายนอก	นโยบายการบริหารและการปฏิบตัิ	 โครงสร้างองค์การ	 คณุภาพบุคลากร	
ลกัษณะงาน	 ลกัษณะผู้ รับบริการ	 เทคโนโลยี	 และวฒันธรรม	 สอดคล้องกับงานวิจัยของพิศสุภา		 
ปัจฉิมสวสัดิ์	 (2552:	 194)	 ศึกษาเร่ือง	 การวิเคราะห์ปัจจยัภาวะผู้น�าของหวัหน้าภาควิชาท่ีส่งผล 

ต่อประสิทธิผลขององค์การของภาควิชาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน	 ผลการวิจยัพบว่า	 มีตวัแปร 
ท่ีสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของภาควิชาในภาพรวมได้ร้อยละ	 61.20	 ตวัแปรท่ีส่งผล 
ต่อประสิทธิผลองค์การของภาควิชามากท่ีสดุคือ	พฤติกรรมท่ีเน้นบคุคล	 รองลงมาคือ	คณุลกัษณะ
ด้านวิชาการ	บทบาทด้านบริการวิชาการสูส่งัคม	บทบาทด้านบริหารทัว่ไป	คณุลกัษณะบคุลิกภาพ	 
ตามล�าดบั	 สอดคล้องกบังานวิจยัของกนกวรรณ	 อินทร์น้อย	 (2553:	 99)	 ศกึษาเร่ือง	 กระบวนการ
บริหารท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาปทมุธานี	 เขต	2	 
ผลการวิจยัพบวา่	กระบวนการการบริหารด้านการรายงาน	ด้านการจดังบประมาณ	และด้านประสานงาน 
โดยรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาปทุมธานี	 
เขต	 2	 ได้ร้อยละ	 50.30	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	สอดคล้องกบังานวิจยัของทศัวรรณ	 
เพ็งพุฒ	 (2553:	 79)	 ศึกษาเร่ือง	 ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์	 สงักัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัย 
การจดัการความรู้	 ปัจจยัการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่	 ปัจจยัพลวตัของการเรียนรู้	 และปัจจยัการเพ่ิม
อ�านาจของสมาชิกองค์การสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	 สงักัด
ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 ได้ร้อยละ	 60.50	 สอดคล้องกับงานวิจยัของบรรล ุ
ชินน�า้พอง	 (2555:	 110-111)	ศกึษาเร่ือง	สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผล
ของโรงเรียน	 สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	ผลการวิจยัพบว่า	 สมรรถนะของผู้บริหาร 
สถานศกึษาโดยภาพรวมได้ร้อยละ	64.10	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	ท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผล
ของโรงเรียนมากท่ีสดุคือ	 ด้านการพฒันาศกัยภาพบคุลากร	 ด้านการมีวิสยัทศัน์	 และด้านการบริการ 
ท่ีดี	ตามล�าดบั	สอดคล้องกบังานวิจยัของเลก็		นกัเบศร์	(2555:	95)	ศกึษาเร่ือง	ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
สถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
เพชรบรีุ	เขต	1	ผลการวิจยัพบวา่	ความส�าคญัของภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา	คือ	การกระตุ้น 
ทางปัญญา	 เป็นล�าดับแรก	 รองลงมาคือ	 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 และการค�านึงถึง 
ความเป็นปัจเจกบคุคลส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยมีประสิทธิภาพการท�านายร้อยละ	
64.60	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01
	 ส�าหรับการวิจัยในครัง้นีบ้ทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา	 สามารถเป็นกรอบแนวทางใน 
การด�าเนินงานในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา	ซึง่พฤตกิรรมของผู้บริหารนัน้มีความส�าคญั 
ทัง้ตอ่ตวับคุคลและการท�างานร่วมกบับคุคลอ่ืนโดยท่ีมุง่ให้เกิดความร่วมมือและก่อให้เกิดความสมัพนัธ์
ท่ีดีตอ่กนั	ต้องสามารถกระตุ้นการปฏิบตัหิน้าท่ีของครูและบคุลากรในโรงเรียน	อีกทัง้ต้องมีการตดิตอ่
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ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพ่ือน�าข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์และทนัต่อสงัคมปัจจบุนั 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ	เป็นผู้ตรวจสอบในการค้นหา	และรับข้อมลูมาใช้	เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
โรงเรียนและสภาพแวดล้อมภายนอก	 เป็นผู้ เผยแพร่ในการส่งข้อมลูท่ีได้รับจากภายนอกหรือจาก 
หน่วยงานย่อยให้กบัโรงเรียน	 และเป็นประชาสมัพนัธ์ในการส่งข้อมลูไปยงัภายนอก	ตามแผนหรือ
นโยบายของโรงเรียน	และการจะให้โรงเรียนด�าเนินการสู้ เป้าหมายผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องประเมิน	
วิเคราะห์เพ่ือเลือกหาแนวทางตา่ง	ๆ	ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ	ต้องใช้ความคดิ	มีการพิจารณา
ข้อมลูอย่างรอบคอบและเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสดุจากหลายทางเลือก	 ซึง่จะน�าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจ
เพราะการตดัสนิใจเป็นหวัใจท่ีส�าคญัท่ีสดุในการปฏิบตัิงาน	ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องเป็นผู้จดัการ
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาส	และริเร่ิมหรือแนะน�าในการควบคมุภายในองค์กร	มีการจดัการสิง่รบกวน	
รู้จกัจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกบัหนว่ยงาน	ประสทิธิผลในโรงเรียนจะเกิดขึน้ได้นัน้โรงเรียนจะต้อง
มีองค์ประกอบหลายอย่าง	 มีการปรับตวัจดัให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
จากสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม	 จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม	 มีการสนบัสนนุครูให้ผลิตสื่อและพฒันาการเรียนการสอนเสมอ	จดัสรร
ทรัพยากรทางการศึกษา	 และส่งเสริมให้ครูท�าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนของผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพของตนเพ่ือให้เกิด 
ความสมัพนัธ์อนัดีสง่ผลต่อการบริหารผู้บริหารร่วมด�าเนินการให้โรงเรียนบรรลตุามเป้าหมายตามท่ี
ตัง้ไว้

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้
	 	 1.1		ผู้ บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาบทบาทเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
โดยสร้างความกลมเกลียว	ความพอใจ	ความร่วมมือ	และแรงจงูใจให้ครูและบคุลากรท�างานเพ่ือให้
งานด�าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ
	 	 1.2		ผู้บริหารสถานศกึษาควรพฒันาบทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจโดยมีทกัษะการตดัสนิใจ
ในการบริหารงานอยา่งถกูต้องและมีเหตผุล	พร้อมทัง้จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ
	 	 1.3		โรงเรียนควรพฒันาการบรูณาการโดยมีการสง่เสริมการปฏิบตังิานโดยการหลอมรวม
ครูและบคุลากรทกุคน	และลดความขดัแย้งโดยการสร้างความเข้าใจซึง่กนัและกนั	สร้างขวญัก�าลงัใจ
ในการปฏิบตังิานแก่ครูและบคุลากร
	 	 1.4		โรงเรียนควรพฒันาการบรรลเุป้าหมายโดยการจดัแหลง่เรียนรู้เพ่ือการศกึษาค้นคว้า
ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนท่ีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ เรียน	 และส่งเสริมให้ครูท�าวิจัย 
เพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน
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	 	 1.5		ผู้ บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาบทบาทเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	
สารสนเทศ	 และการตดัสินใจโดยจะต้องรับผิดชอบการบริหารงานเพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย	มีการรับรู้	ตดิตามข้อมลูขา่วสารเพ่ือพฒันาสถานศกึษาให้ทนัยคุสมยั	และมีการเจรจา
ตอ่รองในเร่ืองท่ีส�าคญัให้บรรลเุป้าหมาย
 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป
	 	 2.1		ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในสถานศกึษาของรัฐ
	 	 2.2		ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของโรงเรียน

สรุป
	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 โดยภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา	 
มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	
โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	ประสทิธิผลของโรงเรียน	
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 และบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงันี	้ 
1)	 บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล	 2)	 บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	 และ	 3)	 บทบาท 
เก่ียวกบัการตดัสินใจ	 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดั
สมทุรสาคร	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา	 ได้แก่	บทบาท 
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล	บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	และบทบาทเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน	และสามารถร่วมกนัท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา
ของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	ได้ร้อยละ	73.10
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